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Abstract 

Musikgenren punk är nu över 30 år gammal. Och syftet med denna uppsats är att se 

likheter och skillnader mellan ett par tidiga brittiska punklåtar och ett par tidiga svenska 

punklåtar. Och ta reda på vad som kännetecknade det musikaliska i musikgenren. Frågorna 

som ställs i uppsatsen är: Vad var det i det musikaliska som kännetecknade musikgenren? 

Och vilka musikaliska likheter och skillnader hade den tidiga brittiska punken och den 

tidiga Svenska punken? 

För att få svar på dessa frågor så har fyra stycken musikaliska verk analyserats: Sex Pistols 

”Anarchy in the UK”, The Clash ”White riot”, Ebba Grön ”Ung & sänkt” och P.F. 

Commando ”Svenne pop”. Metoderna som använts för detta arbete är en kvalitativ studie. 

Och en analys som kallas ”Gibsons elva aspekter” framarbetad av David Gibson och 

beskrivs i hans bok ”The art of producing- How to produce an audio project”. 

Studien visar att man kan finna många likheter i tidiga brittiska och tidiga svenska 

punkverk. Den mest framträdande likheten var attityden som banden visade mot det 

omgivande samhället. Texterna var hotfulla och fyllda av förakt mot etablissemanget, med 

ett undantag av ”Svenne pop” som visade förakt mot radio, radiolyssnare och popbanden 

som de inte gillade. Men detta är ett tecken på att de avskyr etablissemanget och det 

samhället står för också. Ytterligare en likhet var det musikaliska. Musiken var enkel, rak 

och mixningen lät dåligt producerad och inte riktigt färdig, och instrumenteringen var 

densamma i samtliga verk som analyserats nämligen: elgitarr, elbas, trummor och sång. 

Detta var också då det som kännetecknade ett verk ur musikalisk synpunkt ifrån genren 

punk under de första åren. Det viktigaste inom genren i dess födelse var inte att låta bra 

utan att låta och att göra saker själv. 
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Kapitel 1 - Inledning 
 

Punk. Namnet på genren är ett Amerikanskt slangord som betyder ungefär ”något 

värdelöst eller småskurk”. Det är en maskulin motsvarighet till skällsordet ”bitch”, (som 

betyder ungefär satmara)1

                                                 
1 Wikipedia, (sökord punk) 

. Men ordet punk hade använts tidigare i USA för att definiera 

musikerna och banden under 1960-talet som följde den så kallade ”garagerocksvågen”. De 

kallades för punks och banden kallades punk bands. 

1.1 Min egen erfarenhet och motivering till val av ämne 

Eftersom jag är född 1971 så var jag inte tillräckligt gammal för att vara med när punken 

kom till Sverige så jag har därför ingen personlig erfarenhet av vad den tidiga punken 

betydde för folk vid den tidpunkten.  

Min första kontakt med punken som jag kan minnas var 1983, då jag gick i femman. När 

jag utanför fönstret till mitt klassrum såg två punkare som skrek och bråkade med en 

lärare. Men det var inte förrän två år senare som jag kom i kontakt med musiken. Det blev 

en kulturkrock i mig och jag upptäckte en alternativ scen från den musik som jag växt upp 

med och som spelades hemma. 

De närmaste åren var för mig en sökning i denna musikgenre. Mest på hemmaplan i Falun, 

men även i omnejden. Fagersta var ett starkt fäste för punk, hardcore och metal under 

1980-talet. Så dit åkte jag med mina vänner ofta för att gå på konserter och köpa skivor. 

Under denna tid intresserade jag mig själv för att spela och startade med några kompisar 

punkband som aldrig kom någonvart, men som repade flitigt hemma hos mig. 

1989 blev jag erbjuden en plats som basist i det då lokalt stora bandet Små Gröna As från 

Falun och fick då insiderkontakt med punkarna i staden. Med detta band gav vi oss ut och 

spelade lite varstans i Sverige och på dessa spelningar träffade jag många människor som 

kallade sig punkare. 

Och redan då reflekterade jag över att folk på olika platser såg olika på punken. Vi hade 

spelningar nästan varje helg under det året jag var med i bandet. Men vi fick aldrig betalt i 

pengar, (förutom bensinpengar ibland) för någon spelning utan kanske mat, fika eller en 

back öl. Men som sagt det spelade ingen roll utan det var för att det var roligt att spela som 

vi fortsatte. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Punk  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Punk�
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Med detta i bagaget så var mitt val av ämne till C-uppsatsen inte så svårt. Eftersom jag så 

länge har haft punkmusiken i mitt intresse så var det här ett bra tillfälle att fördjupa mig i 

punkmusiken som genre och se på den musikaliska aspekten för genren. 

1.2 Inledning och bakgrund 

Punkmusiken, som spelades av musikutövare inom genren och den livsstil och attityd som 

omgav punken, (punkkulturen) är intressanta för de har en glöd som saknas vid flera andra 

musikgenrers och kulturella ansamlingar. Om glöden är skapad av nyckelpersoner vid 

punkens födelse ska jag inte ta upp här, men glöden finns och den pyr fortfarande. Punken 

är idag utbredd över hela världen och symboliserar en attityd, ett oliktänkande och en 

ungdomsbaserad subkultur. 

Det som är intressant att se på i denna fråga är om den musik som anammades och 

framfördes i England under mitten av 1970-talet framfördes och lät likadant som den 

musik som vi i Sverige anammade och som framfördes av svenska band ett år senare. 

Genren punk startades i USA enligt böckerna ”Pretty Vacant: Punkens historia - En gång 

för alla”2 och ”Please kill me: Den ocensurerade historien om punk” 3

I USA var punken en antites till glam- och symfonirocken som dominerande musikscenen i 

landet och världen. Punken stod för det simpla och det avskalade. Musiken skulle vara rak, 

snabb och enkel. En typisk instrumentering inom genren punk bestod enligt Wikipedia

(hela den senare 

boken behandlar punkmusikens utveckling från 1965 till 1992) under 1960-talet och 

grundades med band som Velvet Underground och MC5. För att senare transporteras 

vidare och formas via The Stooges, Patti Smith, The New York Dolls och The Dictators 

för att sedan landa rakt i knäna på en förvånad publik som tog den till sig via band som 

Ramones. Ramones formades 1974 och släppte sitt självtitulerade debutalbum den 23 april 

1976. 

4

Enligt författarna till de två ovanstående böckerna så anser de punken vara mer en attityd 

än en musikgenre. Och Legs Mcneil påstår att redan Chuck Berrys ”duckwalk” under 

1950-talet är en punkattityd. Mcneil är även den person som gav genren ett namn. Då 

denne grundade ett magasin 1975 för att enligt honom själv ” få hänga med banden och 

 av: 

en eller två elgitarrer, elbas, trummor och sång. 

                                                 
2 Phil Strongman (2007) ”Pretty Vacant: Punkens historia - En gång för alla” s. 37 
3 Legs Mcneil (2006) ”Please kill me: Den ocensurerade historien om punk” 
4 Wikipedia, (sökord punkrock) http://en.wikipedia.org/wiki/Punkrock  

http://en.wikipedia.org/wiki/Punkrock�
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dricka gratis” så döptes tidningen till ”Punk”5

                                                 
5 Magasinets hemsida 

. Namnet blev sedan beskrivande för genren 

som fick namnet punk. 

När punken kom till England 1975-76 blev där en person snabbt viktig för denna genres 

storhet. Denne man var Malcolm Maclaren. Maclaren blev en nyckelperson för punken i 

England då han var manager för det band som kanske de flesta ser som ett av de största 

punkbanden: Sex Pistols. Eftersom Maclaren var delägare i en butik som saluförde udda 

kläder och sexleksaker, (butiken hette Sex) så skapade han ett mode kring punken. Så där 

tog kläderna och utseendet form. Många personer drogs till den kultur och de ideal som 

punken förde med sig som var synonymt med fenomenet DIY, (Do it yourself = gör det 

själva). De spelade musik själva istället för att köpa skivor, producerade och distribuerade 

sina egna skivor själva. 

När punken året efter kom till Sverige så startades band som Ebba Grön, KSMB, Traste & 

Superstararna. Punken sattes på kartan i Sverige och den blev ett fenomen utan tidigare 

jämförelser. 

Även i Sverige tog ungdomarna till sig det mode som skapades i England. Man skulle 

gärna ha på sig trasiga kläder och ha kortklippt frisyr, gärna snagg. Detta var då en protest 

mot den förra generationen med hippies och proggare. 

1.3 Det politiska och musikaliska klimatet under den tidiga punken 

USA 

USA hade under åren 1969-1977 republikanskt styre under presidenterna Richard Nixon 

1969-1974, (som fick lov att avgå på grund av den så kallade ”Watergateskandalen”) och 

Gerald Ford Jr 1974-1977. Den senare av dem är också den ende president som utsetts och 

inte valts demokratiskt. Så misstroendet var ganska stort för politiker och landets ledare. 

Den musik som dominerade musikscenen i USA vid tidpunkten 1972-1976 var stora 

teatriska band som t.ex. Led Zeppelin och Jethro Tull. 

England 

I Storbritannien valdes 1976 James Callaghan till premiärminister, där han satt till 1979. 

Dessa år präglades av svåra ekonomiska problem och hög arbetslöshet. 

Den brittiska scenen präglades av glamrock som t.ex. David Bowie, Slade och T-Rex. 

http://www.punkmagazine.com/index.html  

http://www.punkmagazine.com/index.html�
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Men där blev punken mer än bara en ny musikgenre. Den blev grunden för ett politiskt 

engagemang. Detta på grund av ett strikt klassamhälle och traditionella värderingar. 

Punken blev provocerande och visade öppet en avsky mot överklassen som till och med 

riktades direkt mot kungahuset. 

I Storbritannien växte rörelsen till ett fenomen som i grunden förändrade den brittiska 

populärmusiken. 

Sverige 

I Sverige hade Centerpartiets ledare Torbjörn Fälldin 1976 valts till stadsminister och för 

första gången på 40 år kunde de borgerliga bilda regering. Moderaternas ledare Gösta 

Bohman, (som en del av de tidiga svenska punkbanden kritiserade i sina texter) utsågs till 

finansminister. 

I Sverige dominerades musikscenen av lättsmält pop som t.ex. ABBA, Ted Gärdestad och 

utländsk rock som KISS och Deep Purple. Sedan fanns den ”alternativa scenen” som 

presenterade proggmusik med band som t.ex. Nationalteatern, Kebnekajse, Blå Tåget och 

Hoola Bandoola Band. 

Jämförelse 

Den stora likheten mellan de tre länderna under 1970-talet var att arbetslösheten var hög 

och en stor del av folket var missnöjda med politikerna och politiken som drevs. 

Ungdomarna var de som drabbades hårdast av den höga arbetslösheten. Och genom 

punkmusiken fick de ett sätt att visa sitt stora missnöje. 

Ungdomarna i dessa länder ville ändra på attityden som den flummiga hippierörelsen 

skapat före dem. Och genom punken så fick ungdomarna ett medium att visa upp en ny 

attityd.  

I frågeställningen har jag valt att plocka bort USA från undersökningen. Mest för att kunna 

tränga in i frågorna djupare. USA är därmed inte ointressant att ha med i en jämförelse, 

men i denna undersökning riktar jag in mig på England och Sverige för att avgränsa 

undersökningen. 
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Kapitel 2 – Syfte, målgrupp och frågeställning 
 

2. 1 Syfte 

Intentionen med denna uppsats är att belysa punkmusiken och dess musikaliska 

kännetecken. Den ska reda ut om den tidiga punken lät likadant i England som i Sverige 

och om punken har gemensamma musikaliska grunder i de båda länderna. Vidare vill jag 

med uppsatsen se om texternas innehåll i de valda verken från de respektive länderna har 

någon röd tråd som genomsyras i verken. 

2.2 Målgrupp 

Den målgrupp denna uppsats riktar sig mot är musiker och producenter som har 

ambitionen att skapa ett verk som låter och ter sig som ett tidigt punkverk. 

Vidare riktar den sig till var och en som är intresserad av att läsa mer om punken och de 

som intresserat sig för den musikaliska delen av den tidiga svenska punken och den tidiga 

brittiska punken. 

2.3 Forskningsläge 

Det nuvarande forskningsläget i detta ämne är väldigt omfattande i fråga om klädstil och 

punkmusikens ursprung, men ganska begränsat med jämförelser av den brittiska punken 

och den svenska punkens musikaliska uppbyggnad. 

Det som finns att läsa om den svenska punken är intressant, men jag kan inte hitta någon 

undersökning som ger en musikalisk jämförelse av den svenska och den brittiska punken. 

Så den här forskningen känns angelägen och det är verkligen på tiden att den svenska 

punken jämförs och kanske jämställs med de utländska förebilderna inom denna genre. 

2.4 Frågeställningar 

Det jag frågar mig för att få ett svar på dessa funderingar är:  

1. Vilka egenskaper i musiken och texten kännetecknade punken? 

2. Vilka musikaliska likheter och skillnader hade den tidiga brittiska punken och den 

tidiga svenska punken? 

 

 

 

 



 10 

2.5 Frågornas relevans 

Dessa frågor är relevanta för att kunna jämföra den tidiga brittiska punken och den tidiga 

svenska punken. Om punken var densamma i de båda länderna eller om det bara var en 

attityd som var gemensam återstår att se. De ska även ge svar på vilka musikaliska 

kännetecken som genren hade. 
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Kapitel 3 - Metod 
 

3.1 Metodval 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie. Jag kommer att använda David Gibsons bok 

”The art of producing - How to produce an audio project” och använda hans metod som 

kallas ”Gibsons elva aspekter” för att analysera musikverken och göra en jämförelse 

mellan dem. 

3.2 Inspelningsanalys 

David Gibson och Maestro Curtis har tillsammans skrivit boken ”The art of producing - 

How to produce an audio project” som i kapitel 6 beskriver de elva aspekterna6

                                                 
6 Se bilaga 1 

 till ett 

inspelat verk. De elva aspekterna kan delas in i fyra element, (se bilaga 1) som är: 

1. Produktionselement: Utrustningens egenskaper och mix 

2. Kompositörs- och artistelement: Idé och framförande 

3. Musikaliska element: Melodi, harmoni, rytm, Instrumentering, Arrangemangets täthet 

och låtstruktur 

4. Textelement: Låttext 

Jag ska nu beskriva varje aspekt lite kort så att du som läser detta kan följa med bättre i 

analyserna fortsättningsvis. 

1. Utrustningens egenskaper= Inspelningsutrustningen, t.ex. analog eller digital. 

2. Mix= Hur verket är mixat med t.ex. volym, panoreringar, equalizer och effekter. 

3. Idé, (låtidé)= Koncept som låten cirkulerar kring, tema. 

4. Framförande= Hur framförandet görs. Kunskap och skicklighet bland artisterna. 

5. Melodi= En blandning av rytm och toner som upprepas hela tiden i en låt. 

6. Harmoni= Samtidiga toner. 

7. Rytm= Tempo, samt varaktighets- och betoningsmönster. 

8. Instrumentering= Egenskaper som finns hos olika instrument som spelas. Alla dessa 

egenskaper bidrar till en klangfärg. 

9. Arrangemangets täthet= Antalet samtida ljud vid ett ögonblick. 

10. Låtstruktur= Hur låten är uppbyggd, (ex. vers-refräng-vers-refräng) och hur långa 

partierna är. 

11. Låttext= Text kan delas upp i två aspekter: Ordens musikalitet och ordens betydelse. 
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Dessa är de aspekter som Gibson använder för att analysera ett inspelat musikstycke och ge 

ett verk ett värde. Vidare använder han även dessa aspekter som en ram för analys av ett 

musikprojekt i förproduktionen7

                                                 
7 

. 

3.3 Källmaterialet 

De musikaliska verk som jag valt ut för att representera den tidiga brittiska punken och den 

tidiga svenska punken är verk som är allmänt eller lokalt kända och spelas av band som de 

flesta eller många har hört någon gång. 

Jag har valt två brittiska och två svenska verk som är bland de första utgivna verken inom 

punkmusiken i respektive land. 

Brittiska verk: 

1. Sex Pistols: ”Anarchy in the UK” 

2. The Clash: “White riot” 

Svenska verk: 

3. Ebba Grön: ”Ung & sänkt” 

4. P.F. Commando: ”Svenne pop” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.globerecording.com/books/aop.html  

http://www.globerecording.com/books/aop.html�
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Kapitel 4 - Verksanalyser 
 

4.1 Analyser av de fyra verken 

I analyserna nämns både orden verk och låt, och för att inte förvilla läsaren så vill jag 

klargöra att det är samma sak. Texterna till verken presenteras i sin helhet i bilaga två 

tillsammans med omslagsbilderna till de olika singlarna. 

4.2 Sex Pistols: ”Anarchy in the UK”8

Detta hände 1976 så var det en analog inspelning. Och eftersom Sex Pistols kom att bli det 

största och mest betydande punkbandet så finns allt detta dokumenterat

 

Den första låten ”Anarchy in the UK” är den första singeln som Sex Pistols släppte den 26 

november 1976. Bandet bestod då av originaluppsättningen: John ”Johnny Rotten” Lydon 

(sång), Glen Matlock (bas), Steve Jones (gitarr) och Paul Cook (trummor). Den låten är 

även med på LP-skivan som släpptes 28 oktober 1977. Men vid den tidpunkten spelade 

Simon John ”Sid Vicious” Ritchie bas i bandet. 

1. Utrustningens egenskaper 

Detta verk är inspelat på Wessex studios i London 1976 och producerat av Chris Thomas. 

För trummorna användes en hel del mikrofoner. Som rumsmikrofoner användes två gamla 

BBC bandmikrofoner. Och ett par Neumann KM84 placerades över trumsetet för att ta upp 

cymbalerna. 

För själva trumsetet användes en AKG D12 på bastrumman, en Neumann KM86 på 

översidan av virveln och en Shure SM 57 under virveln. På Hi-haten en AKG 451 och för 

pukorna en Neumann U67. 

För att få till det sound som Chris Thomas ville ha på trummorna så användes två stycken 

Kopexes gate. 

Kontrollrummet var utrustat med ett 32 kanalers Cadac mixerbord, 24-spårs 3M M79 

bandspelare och 15” tvåvägs Tannoy Red monitorer. 

Gitarrförstärkaren spelades in med en Neumann KM84 och en Shure SM 57. 

Basförstärkaren spelades in med en Neumann U87 och sången med en Shure SM 58. 

9

                                                 
8 Verket hittas på: 

. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KrZuhdCdWGw [2009-01-06] 
9 http://www.soundonsound.com/sos/sep04/articles/classictracks.htm  [2009-01-06] 

http://www.youtube.com/watch?v=KrZuhdCdWGw�
http://www.soundonsound.com/sos/sep04/articles/classictracks.htm�
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Denna bild nedan visar uppställningen i studion vid inspelningen av detta verk. 

 
 
2. Mix 

Mixen till här låten låter ganska ren och bearbetad, men i helhet låter det lite dämpat och 

instängt. Låten är lite skramlig i sig, men mixen låter riktigt bra. Nivåerna ligger bra och 

alla instrument hörs bra i mixen. Allt ligger i mitten och inget verkar vara panorerat. Enligt 

Chris Thomas så var kanalerna kopierade till varandra så de fick ett ”mono deluxe”10

 

. 

Trummorna är körda genom ett par Kopexe gate. De låter lite dämpade och har ett dovt 

sound, men det passar bra till verket i övrigt. 

Basen låter distinkt och kommer väl fram i mixen utan att låta för starkt. 

Gitarren är flera gitarrer dubbade på varandra. De är processade med reverb och väldigt 

distade. Men ändå låter gitarren lite dämpad eller instängd. Under solot så ligger det tre 

gitarrer på varandra. 

Sången låter hes och skränig, men det är så sångaren låter. Sången kommer fram väldigt 

bra i mixen och det hörs vad han sjunger.  

 

 

                                                 
10 http://www.youtube.com/watch?v=HabiUBGnuAE  

http://www.youtube.com/watch?v=HabiUBGnuAE�
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3. Idé, (låtidé) 

Låtidén är att chockera och inte vara som alla andra. De propagerar anarki och påstår sig 

vara anarkister. Verket är med dagens mått varken skrämmande eller speciellt anarkistiskt. 

Musikaliskt sett så är låten skränig och rå med en underton av ilska. 

4. Framförande 

Framförandet på den här låten är tight och den bevisar att bandet kunde spela. Trummisen 

och gitarristen hade spelat tillsammans sedan 1973 och sedan tagit in basisten 1975 under 

inrådan av deras manager. Sångaren kom med i bandet ett litet tag efter det. Han 

pratsjunger med en arrogans i rösten. Ibland spricker rösten och han missar vissa toner och 

detta förstärker känslan av arrogans. I vissa partier låter det som att han är i målbrottet. 

Det som kan vara värt att påpeka är att sången låter lite för tam för vad texten vill framföra.  

Vid inspelningen av denna låt hade bandet spelat tillsammans i cirka ett år och att de var 

rutinerade musiker hörs också här. (Att det sen går rykten om att inte gitarristen spelade 

själv på denna inspelning kommer jag att förbise. Sen är det upp till var och en av läsarna 

att bilda sig en egen uppfattning.) 

5. Melodi 

Melodin i verket är simpel och väldigt trallvänlig. Den är lätt att komma ihåg och det gör 

låten till hit material.  

6. Harmoni 

Det som först märks i harmonierna är basen och sången och hur de kompletterar varandra. 

På basen spelas basgångar och sången ligger ganska rakt så de utgör ett intressant par. 

Gitarren spelas som en ryggrad i verket och driver hela tiden låten framför sig. 

7. Rytm 

Tempot i låten är ganska lågt och ligger på ca: 132bpm11

                                                 
11 Bpm står för “beats per minute” och visar hur många taktslag per minut som låten går i. 

 och trummorna spelas i 2-takt. I 

verserna känns låten lugn och inte förens i refrängerna tar låten lite fart och lyfter lite 

grann. 

Vid solodelarna tar låten ännu mer fart och sologitarren frambringar ett klimax som sedan 

tappas så snart solot är över. 
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8. Instrumentering 

Instrumenteringen i verket är trummor, elbas, elgitarr och sång. Gitarren är väldigt distad 

och lite dämpad och låter instängd. Basen är det enda instrumentet som tillför något mer än 

de andra och som tillsammans med sången skapar karaktären för verket. Sången är inte lik 

någon annan sång utan den är lite av sångaren Johnny Rottens ”trademark”. Han 

pratsjunger med en hes arrogans i rösten. Ibland bryter rösten och han missar vissa toner 

och detta förstärker den arrogans som sångaren utstrålar live. I vissa partier låter det som 

att han är i målbrottet. 

9. Arrangemangets täthet 

Tätheten i verket är tjockt. Det är ett välfyllt verk som genom hela låten har en massa 

gitarrpålägg och solon. Om man jämför detta verk mot David Gibsons analysdiagram i 

arrangemangets täthet så märker man att detta verk ligger någonstans mellan ”konsistent 

täthet” och ”trappstegs täthet”12

 
Diagram 1. Diagram över Sex Pistols: ”Anarchy in the UK”. De rutorna som är ifyllda 

med röd färg indikerar att det instrumentet spelas under det partiet i verket. 

10. Låtstruktur 

Hela verket är 114 takter som pressats in på 3.31 minuter och består egentligen av tre 

partier som är sammansatta till låten. Dessa tre partier är: Refräng, vers och solo partiet. 

Låten i helhet är uppbyggd av 14 delar. I ordningsföljd är dessa: 

. 

Intro-vers-refräng-vers-refräng-solo-vers-refräng-solo-vers-refräng-refräng-refräng-

refräng. Alla partier är 8 takter utom det första solot som är 11 takter och den sista 

refrängen som är 7 takter lång. Detta att solot ligger på 11 takter när nästan alla andra delar 

                                                 
12 David Gibson: ”The art of producing: How to produce an audio project” s. 126 och 130. 

 

 
Intro Vers Refräng Vers Refräng Solo Vers Refräng Solo Vers Refräng Refräng Refräng Refräng 

Solo 
gitarrer                             
Bakgrunds 
sång                             
Sång                             
Komp 
gitarrer                             
Bas                             
Trummor                             
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ligger på 8 takter gör att lyssnaren tappar fattningen lite vid solot och man tycker att man 

kommer i baktakt någonstans. 

11. Låttext 

Texten till den här låten är stilbildande för genren och den handlar om anarki och kaos som 

bandet vill föra till England. I första versen jämför sig sångaren med Antikrist och vill 

förstöra. Låten fick ett helt land att tappa andan när den gavs ut. Hela texten visar en 

hatbild mot klassamhället i England vid tidpunkten låten kom ut. Den propagerar 

förändring i samhället. 
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4.3 The Clash: ”White riot”13

Det låter som en råmix

 (UK version) 

Låt nummer två är ”White riot” som blev The Clash debutsingel och är ett av spåren på 

deras självbetitlade debutalbum ”The Clash”. Den singeln släpptes i mars 1977 och 

albumet en månad senare. Bandet bestod då av: Joe Strummer (gitarr och sång), Mick 

Jones (gitarr och sång), Paul Simonon (bas) och Terry Chimes (trummor). 

1. Utrustningens egenskaper. 

Att utrustningen är analog är det enda jag med säkerhet kan säga eftersom jag inte hittat 

något om vilken utrustning som användes. Men efter att sett några dokumentärer om 

bandet så kan jag dra slutsatserna att förstärkare är uppmickade och trummorna likaså. Det 

är en flerspårsinspelning där de gjort vissa pålägg i efterhand. 

2. Mix 

14

                                                 
13 Verket hittas på: 

 som inte blivit finputsad. Mixen låter brutal och dåligt 

producerad. Nivåerna ligger bra mot varandra och man kan urskilja de olika instrumenten 

bra. I början så har de ett inräknande som liknar The Ramones signatur: 1-2-3-4. 

Basen ligger centrerad i mitten och har en dov klang. Basgångarna är lite dämpade, men 

hörs bra genom resten av instrumenteringen. Basen skapar ett bra flyt i låten och den driver 

på hela tiden. 

Trummorna låter dåligt mixade, men hörs bra i verket. Trummorna är inte heller 

panorerade och ligger även de i mitten. 

Leadsången låter väldigt bra, nivån ligger bra och den hörs bra genom hela verket. 

När vi kommer till det sista mellanspelet inför den sista refrängen så ”skriksjunger” 

sångaren ett par rader som är väldigt svåra att förstå språkligt. 

Bakgrundsången som hörs i refrängerna ligger nästan lika starkt som leadsången och 

skapar ett bra tryck i refrängerna. 

Gitarrerna spelar lite olika saker. Den första gitarren spelar ackord medans den andra 

spelar lite olika gitarrfill och riff. På UK versionen är dessa gitarrer panorerade åt olika 

håll, så den ena hamnar på vänster sida och den andra på höger sida, men på US versionen 

låter det som att de ligger någonstans i mitten båda två. Gitarrsolot är kort och är inte 

speciellt komplicerat. Det skapar mer av ett kaos i verkets helhet. 

Hela mixen låter omixad och aggressiv. 

http://www.youtube.com/watch?v=DUrNedh5Lqs [2008-12-27] 
14 Med råmix menar jag en produktion som inte har mixats klart utan bara har fått nivåerna ställda. 

http://www.youtube.com/watch?v=DUrNedh5Lqs�
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3. Idé, (låtidé) 

Den här låten är skriven av Mick Jones och Joe Strummer. Verket skrevs av dem efter 

rasupproren i London 1976. Där två av bandets medlemmar blivit inklämda mitt i mellan 

de olika sidorna och nästan blivit spöade i en gränd. Men det hade tydligen inte varit en 

rasistisk attack även om det senare missförstods som ett sådant. Det hela tros ha börjat med 

att polisen hade försökt arrestera en ficktjuv så hade ett gäng svarta ungdomar kommit till 

hans hjälp. Och inom ett par minuter så hade bråket eskalerat. 

Låten handlar om att de rika har makt att göra som de vill medans de fattiga är för rädda 

för att göra något åt det. De fattiga är rädda för att hamna i fängelse. 

Så låten propagerar för att underklassen ska göra uppror, stå på sig och våga försöka 

förändra sin tillvaro. 

4. Framförande 

När man lyssnar på denna låt så hör man ett band som har viljan att nå ut till folk och 

förändra tillvaron för underklassen. Framförandet är rakt på och det låter hårt. 

Men man kan också höra att musikerna i bandet är duktiga på sina instrument. De har alla 

spelat i band innan de bildade Clash. 

Basgångarna spelas bra och svänger väldigt mycket och detta tillför mycket till låten. 

Det man kan kritisera lite i framförandet är sången. Texten är väsentlig, men ändå så är det 

svårt att urskilja texten. Men det är ett vanligt problem när det gäller just Clash, om det 

beror på en dialekt eller om sångaren bara sjunger otydligt kan jag inte svara på. 

5. Melodi 

Melodin är rätt så simpel och den följer ackorden i låten väldigt väl. Låten har ett ”gung” i 

refrängen som framhäver meddelandet på ett bra sätt. Det viktiga med en melodi enligt 

David Gibson15

 

 att melodin ska passa känslan som verket vill förmedla, och denna melodi 

passar känslan som texten vill förmedla. 

 

 

 

 

                                                 
15 David Gibson: ”The art of producing: How to produce an audio project” s. 100. 
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6. Harmoni 

Harmonin i detta verk är att allt låter nästan hela tiden. Det ger en attack som fungerar 

väldigt bra till texten i låten. Detta gör att låten blir intensivare än om det hade varit få 

instrument som låtit samtidigt. I refrängerna spelas ackorden och sjungs sången samtidigt 

och de har samma toner hela tiden. Det enda stället i låten där allting stannar av lite och 

inte producerar harmonier är vid mellanspelen, så detta ställe ger lyssnaren en chans att 

vila lite för sedan går låten igång igen med samma intensitet. 

7. Rytm 

Tempot i detta verk är högt, ca: 204bpm och ihållande. Trummorna spelas 2-takt genom 

hela låten och det stressar upp tempot för åhöraren. (På US versionen har låten ett kort 

parti före solot där man hör stöveltramp istället för trummor, och det ökar känslan av 

upplopp.) Basen skapar ett egensinnigt tempo med basgångarna som får lyssnaren att tappa 

tråden i rytmen lite här och där. Under verserna spelas den med en vandrande basgång 

medans den i refrängerna och mellanspelet betonar ettan och trean i takterna. Och just detta 

gör att låten känns lite osymmetrisk och blir ännu mer intressant. 

8. Instrumentering 

Instrumenteringen på detta verk är: leadgitarr, kompgitarr, elbas, trummor, sång och 

bakgrundssång. 

9. Arrangemangets täthet 

Eftersom bandet nästan plöjer genom hela låten så är det ett ganska tjockt arrangemang. 

Det är hela tiden tjockt med bas, trummor och gitarr, så det fyller frekvensspektret ganska 

väl. Detta verk kan jämföras med vad David Gibson kallar i sin bok ”konsistent täthet”16

 

. 

Diagram 2. Diagram över The Clash: ”White riot”. De rutorna som är ifyllda med röd färg 

indikerar att det instrumentet spelas under det partiet i verket. 
                                                 

16 David Gibson: ”The art of producing: How to produce an audio project” s. 126. 

 
Intro Refräng Vers 1 Brygga Refräng Vers 2 Brygga Solo Refräng Mellanspel Refräng 

Bakgrunds 
sång                       
Sång                       
Komp gitarr                       
Solo gitarr                       
Bas                       
Trummor                       
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10. Låtstruktur 

Detta verk är 1.56 minuter långt. De olika partierna i verket är: 

Intro-refräng-vers1-brygga-refräng-vers1-brygga-solo-refräng-mellanspel-refräng 

Introt är en refräng utan sång och mellanspel och de bildar tillsammans ett parti på 16 

takter. Refrängen, vers 1, bryggan, solot och mellanspelet är vardera på 8 takter. Låten är 

väl avmätt och väl strukturerad. Mellanspelet är ett enda ackord: ”E”, som spelas med 

några variationer i basen. 

11. Låttext 

Texten i den här låten är hård och verklighetsbaserad. Den ger en bild av klassamhället i 

London 1976. Och en bild av ett uppror mot överklass och politiker. Det är en uppmaning 

till underklassen att kämpa och inte vara rädda för auktoriteten. 

I verserna så har textförfattaren rimmat och verkligen fått till rimmen. Exempelvis i första 

versen så sjunger han: 

“Black man gotta lot of problems. But they don’t mind throwing a brick” 

Detta har de skrivit ett rim på i nästa rad. 

 “White people go to school. Where they teach you how to be thick” 

Det är snyggt skrivet och fungerar bra i låten.  
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4.4 Ebba Grön: ”Ung & sänkt”17

Den tredje låten i sammanhanget är den första svenska låten i den här undersökningen och 

är en Ebba Grön låt som heter ”Ung & sänkt”. Det verket kommer från deras första singel 

”Antirock” som utkom den 21 april 1978. Den singeln spelades in och mixades under tre 

timmar, finansierad med lånade pengar i Marcus studio i Solna och pressades i 500 

exemplar. Bandet bestod på singeln av: Joakim ”Pimmen” Thåström (sång, gitarr), Lennart 

”Fjodor” Eriksson (elbas, sång) och Gunnar ”Gurra” Ljungstedt (trummor)

 

18

                                                 
17 Verket hittas på: 

. 

1. Utrustningens egenskaper. 

Eftersom detta verk är inspelat 1978 så kan man utgå från att det är analog utrustning som 

har använts. Det är en flerspårsinspelning som bandet gjort gitarrpålägg på. I övrigt har jag 

inte hittat någon information angående utrustningen. 

2. Mix 

Hela produktionen låter som en råmix. Den låter rak och omixad. 

Kompgitarren är väldigt distad och är placerad långt bak i mixen. Den låter avlägsen och 

låter svagare än resten av instrumenteringen. 

Sen har de lagt på en till gitarr som spelar några gitarrfill här och där och den gitarren är 

panorerad lite till höger. 

Basen låter lite burkig och instängd. Volymmässigt så ligger den längre fram än gitarren i 

mixen och hörs bra hela tiden. Den är inte panorerad utan ligger i mitten. 

Trummorna låter som att de vore inspelade med några få mikrofoner snarare än att vara 

inspelade med flera mikrofoner. Även trummorna känns lite avlägsna i mixen. Det som 

låter klarast av dem är virvel och hi-haten. Bastrumman har inget distinkt ljud och 

försvinner i mixen. Även cymbalerna här försvinner lite i mixen då de inte har den 

krispighet som dessa kräver. 

Pukorna i fillen hörs också starkt och sticker ut jämfört med bastrumman. 

Leadsången ligger bra i nivå, men låter också rätt oputsad. Den låter vass och klar, men 

även den lite distanserad ibland. På refrängerna har de en bakgrundssång som sjungs av 

basisten och den ligger lite lägre volymmässigt än leadsången, men den hjälper till att 

pressa fram budskapet som bokstavligen vrålas ut i refrängerna. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7A5sxuLsPX4 [2008-12-27] 
18 Peter Jandreus: ”The Encyclopedia of Swedish punk 1977-1987” s. 79-85 

http://www.youtube.com/watch?v=7A5sxuLsPX4�
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3. Idé, (låtidé) 

Temat som låten kretsar runt är att vara ung och inte vara något värd i samhället. I första 

versen sjunger sångaren:  

”Jobbar som fan - får ingenting för det. Vilken jävla framtid. Allting ökar i vinst i 

svinens lönekuvert.” 

Där behandlar de den dåliga lön de anser sig ha för det arbete de utför. Och de vill påpeka 

att de inte ser någon framtid för sig själva. De som tjänar något är ”svinen” som de påstår. 

Vilka svinen är får åhöraren själv bestämma. Men underförstått är det chefer, överklassen 

och politiker. 

I sista versen sjunger de: 

”Köpa droger för pengarna är en bra investering, för i droger behöver man ej betala 

någon skatt. Det är bra för mej.” 

Så Ebba Grön anser att det enda rätta är att droga ner sig så slipper man stödja samhället 

och betala skatt. 

Hela texten i sig är en väldigt samhällskritisk text som ger en mörk bild av Sverige under 

tidpunkten för utgivningen. 

4. Framförande 

När man lyssnar på verket så hörs det att bandet är samspelta, men det hörs att det är en 

tidig inspelning av bandet. Senare verk av Ebba Grön är betydligt mer tajta. 

14 sekunder in i låten slår trummisen fel på ett pukslag, (det låter som att han slår ett 

kantslag). Även slutet är odisciplinerat och låter lite otajt. Dessutom hör man hur 

medlemmarna pratar i bakgrunden i slutet av låten. 

Sången är mer skrik än skönsång, men det låter bra och passar den här genren. Det blir ett 

skrik till omvärlden om deras missförhållanden. Sångaren Joakim Thåström har liksom Sex 

Pistols sångare en karakteristisk sångröst som gör att man känner igen den väl. Han sjunger 

med en aggressivitet i rösten. Och liksom sångaren i Sex Pistols spricker Thåströms röst 

ibland. 

Eftersom alla tre musikerna tidigare spelat i olika band så har de en viss musikalisk vana 

och det lyser genom missarna. 
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5. Melodi 

Verket är ganska så enformigt och Thåström ”prat/skrik/sjunger” nästan låten. Refrängen 

har en melodi som lätt fastnar för åhöraren. Och det är bra för det är där de understryker 

temat i låten: ”jag är ung & sänkt”. Den textraden upprepas tre gånger i varje refräng och 

varje gång med samma tonföljd. Ackordsföljden i den textraden är: A, F och G, medans 

sångmelodin går: e, c, d, c, d. Dessa toner är tersen, (med en liten variation) av de ackord 

som spelas i refrängen. 

6. Harmoni 

Det första jag lägger märke till är att sången i verserna ligger i fas med ackordsföljderna 

som gitarr och bas spelar. Det är ingen melodi som ligger utanför ackorden utom vid 

refrängerna, (se Melodi). 

Detta skapar en harmoni mellan röst och instrumenten som ger ett intryck av enkelhet. Vid 

refrängerna skapas en annan harmoni då sången sjunger tersen av ackorden. Denna lilla 

variation tillsammans med sångstilen ger ett intryck av totalt kaos, men det fungerar bra för 

att föra fram meddelandet. 

7. Rytm 

Tempot på detta verk är ganska högt och ligger på ca: 158 bpm. 

Under den första refrängen, (som låten också börjar med) spelas virveltrumman frenetiskt. 

Trummisen spelar trumvirvel under hela intro refrängen och detta ger en känsla av att låten 

stressas igång. 

Verserna går i 2-takt medans refrängerna går i 4-takt. Detta gör att verserna låter snabbare 

än de egentligen är och hjälper till att få ytterligare fart på låten. Vidare ger det en känsla 

av att refrängerna är lite av en målgång och verserna gör allt för att komma till refrängen. 

8. Instrumentering 

Ebba Grön har på denna inspelning instrumenteringen: elgitarr, påläggselgitarr, elbas, 

trummor, sång och bakgrundssång. 

Det har dubbat elgitarren på vissa partier där den extra gitarren spelar några små fill. 

Elgitarren är distad och låter vass och har ett anfallande anslag och skapar oordning i 

verket. Basen låter stark och burkig, men den skapar en ordning i verket. Så dessa två 

instrument neutraliserar varandra, men trummorna är skramliga och framförs med en vild 

spelstil. Sången är skrikig och skapar en uppgiven känsla av övergivenhet och anarki. 
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9. Arrangemangets täthet 

Denna låt är en välfylld låt med väldigt tätt arrangemang. Allting spelas hela tiden och 

instrumenteringen trycker på hela tiden. Det enda som tar paus i bryggorna är sången 

annars pumpar allt på. Enligt David Gibson så har vi en ”konsistent täthet”19

 

. 

Refräng Brygga Vers 1 Vers 2 Refräng Brygga Vers 3 Vers 4 Refräng Brygga 
Bakgrunds 
sång                     
Sång                     
Lead gitarr                     
Komp gitarr                     
Bas                     
Trummor                     

 
Diagram 3. Diagram över Ebba Grön: ”Ung & sänkt”. De rutorna som är ifyllda med röd 

färg indikerar att det instrumentet spelas under det partiet i verket. 

10. Låtstruktur 

Låten är 1.53 minuter lång och är ett normallängdsverk när det gäller verk inom denna 

musikgenre. 

Verket är uppdelat i tre olika partier: vers, brygga och refräng. Bandet har helt skippat 

soloparti. Det är enkelt och avskalat. 

Om man ser till hela låten så går den i partierna: 

Refräng-brygga-vers1-vers2-refräng-brygga-vers3-vers4-refräng-brygga 

Refrängerna är 6 takter, bryggorna är 4 takter vardera som spelas i ett enda ackord G. 

Verserna är 10 takter vardera. 

11. Låttext 

Om vi börjar med att titta på ordens betydelse så kan man summera ”Ung & sänkt” så här. 

Texten till det här verket ger en arg bild av livet för ungdomen under 1978 i Stockholm 

eller kanske till och med i Sverige. De börjar låten med att sjunga refrängen som är en fras 

som framförs tre gånger i varje refräng: ”Jag är ung och sänkt”. Detta är början på en låt 

som bara berättar en hemskare verklighet desto längre in i verket vi kommer. 

I första versen klagar bandet på att de arbetar, men inte får någon lön för att kunna leva ett 

drägligt liv. Frasen ”men att allting ökar i vinst i svinens lönekuvert” kan syfta på chefer, 

politiker och verklassen, men det är åhöraren som får dra egna slutsatser. 

                                                 
19 David Gibson: ”The art of producing: How to produce an audio project” s. 126 
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Vidare går texten i samma spår och de avslutar i sista versen med att propagera för att det 

enda man kan göra är att köpa droger för pengarna för det behöver man inte betala skatt 

för. Hela texten ger en bild av en verklighet som detta band och flera än de uppfattade 

Sverige under denna tidpunkt. Orden flyter på bra i låten och fungerar bra utan att vara 

krystade. 
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4.5 P.F. Commando: ”Svenne Pop”20

Den fjärde och sista låten i undersökningen är ”Svenne Pop” av Gävlebandet P.F. 

Commando. Den singeln släpptes 1978 och blev bandets skivdebut. Bandet bestod då av: 

Kenneth Jansson (gitarr), Janne Ricknell (gitarr och sång), Sonny Jansson (bas och sång) 

och Ronny Lundgren (trummor)

 

21

                                                 
20 Verket hittas på: 

. 

1. Utrustningens egenskaper. 

Verket är inspelat i Gävle ljudstudio juli 1978 och eftersom det var 1978 så kan man 

konstatera att det var analog utrustning som användes. Tyvärr så hittades inget om vad för 

utrustning som användes vid inspelningen. 

2. Mix  

Den här mixen är absolut den som låter minst bearbetad av de fyra verken som analyserats 

här. Den är brutal och aggressiv. Det som fungerar i mixen är nivåerna. Allt kan höras 

genom mixen. 

Trummorna låter bäst av instrumenten även och de låter minimalt mixade och de ligger 

centrerade. Basen ligger också centrerad men är väldigt dov. Den har lite eller ingen 

equalizer på sitt spår. Kompgitarrerna är panorerade åt olika håll under låten. De har olika 

klangfärger också. Den i vänster kanal låter lite dovare och ligger lite lägre i volymnivå. 

Den högra gitarren har ett distinkt ljud och har sin klangfärg på lite högre frekvenser. Den 

tredje gitarren, (som är ett pålägg) är sologitarren som ligger i mitten. Den har ett reverb på 

sitt spår som ger den en känsla av avlägsenhet. 

Sången ligger centrerat och är nivåmässigt ojämn. Det låter inte som att det är någon 

kompressor på det spåret. 

Verket är också producerat av gitarristen och sångaren Janne Ricknell, så det är ”gör det 

själv” attityd över det. 

3. Idé, (låtidé) 

Låtidén är att kritisera den musik som spelades på radio vid den tidpunkten. Och att 

kritisera folk för deras dåliga omdöme i musiksmak. Hela texten är en känga mot 

musiketablissemanget i Sverige och främst mot radiomusiken och dess lyssnare. 

 

http://www.kbdrecords.com/wp-content/uploads/2006/10/01-pf-commando-svenne-pop-
1978-sweden.mp3 [2009-01-02] 
21 Peter Jandreus: ”The Encyclopedia of Swedish punk 1977-1987” sid. 155-156 

http://www.kbdrecords.com/wp-content/uploads/2006/10/01-pf-commando-svenne-pop-1978-sweden.mp3�
http://www.kbdrecords.com/wp-content/uploads/2006/10/01-pf-commando-svenne-pop-1978-sweden.mp3�
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4. Framförande 

Framförandet är uselt och bandmedlemmarna spelar inte tajt. I början av verket är det lite 

knackigt och gitarrerna och basen har svårt att hålla takten med varandra. 

Det är lätt att konstatera att bandet hängde på trenden ”Do it yourself” eller ”gör det själv” 

som punken propagerade, men som även fanns i Sverige sedan tidigare eftersom proggen 

propagerade samma sak. 

5. Melodi 

Om vi pratar om traditionell melodi så finns det ingen melodi här. Hela verserna så 

”skriksjunger” sångaren en text i en ton som vid prat. Men vid refrängerna kan man ana ett 

litet sväng och en melodi. Basen är det instrumentet som skapar det mesta i melodiväg då 

den spelas i olika basgångar. 

6. Harmoni 

Gitarrerna och basen skapar tillsammans den harmoni som finns i verket. Sången ligger i 

verserna utanför denna harmoni för att sedan komma in i den under refrängerna.  

7. Rytm 

Rytmen i verket är ganska lugn, ca: 150bpm men ändå drivande. Trummorna spelar på i 4-

takt och det skramlar bra i hi-haten. Det är mycket trumfill i verket och det tillför en del i 

tempot, det låter snabbare än vad det är. Låten har tre verser som återkommer med jämna 

mellanrum och lika många refränger, så man kan se en upprepning. Det enda som bryter 

med dessa är solot som dessutom är 20 takter långt jämfört med versernas 16 takter och 

refrängernas 8 takter. 

8. Instrumentering 

På detta verk är instrumenteringen: elbas, trummor, komp elgitarr, lead elgitarr och sång. 

Även om basen mest mullrar så utgör den tillsammans med trummorna en stomme för 

resterande instrument att arbeta runt. Trummorna spelas bra och fyller upp rätt så bra. 

Det är två kompgitarrer och de är panorerade ut åt olika håll. De har olika klangfärger och 

när sologitarren kommer in ligger den i mitten med en tredje klangfärg. Gitarrerna 

kompletterar varandra bra och ger verket en fylligare ljudbild. 

Sången däremot låter som någon som står bredvid och ”skriksjunger” och det låter som att 

sångaren improviserar eller läser utantill från ett textblad och det inte med större inlevelse. 
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9. Arrangemangets täthet 

Ljudbilden fylls ut ganska bra och verket är relativt tätt. Det beror på att de panorerat ut 

gitarrerna och utnyttjar stereobredden. Det är några ställen i verket som allting tonar ner 

lite och detta fungerar bra. Detta ger åhöraren nya krafter att lyssna vidare. Jämför man 

detta med analysdiagrammen i David Gibsons bok så upptäcker man att det är jämförbart 

med dennes ”konsistent täthet” och till viss del ”berg och dalbane tätheten”22

 

Diagram 4. Diagram över P.F. Commando: ”Svenne pop”. De rutorna som är ifyllda med 

röd färg indikerar att det instrumentet spelas under det partiet i verket. 

10. Låtstruktur 

Detta verk är 3 minuter och 42 sekunder långt och är det längsta verket av de fyra som 

analyserats i denna uppsats. Det är 146 takter långt och går i 4/4 takt. Verket består av i 

huvudsak fem partier och dessa är: brygga, vers, refräng, brygga 2 och solo. Dessa partier 

är sammansatta enligt följande: 

Intro-vers-refräng-brygga-vers-refräng-brygga2-solo-brygga2-vers-refräng-outro. 

Verserna är 16 takter långa och refrängerna är 8 takter. Solot är hela 20 takter långt. Och 

bryggorna skiljer sig lite längd, men introt och outrot som är detsamma som den första 

bryggan och är 10 takter vardera. Medans brygga 2 är 8 takter före solot och 6 takter efter. 

 

 

 

 

 

. 

                                                 
22 David Gibson:”The art of producing: How to produce an audio project” s. 126 och 127. 

 
Intro Vers Refräng Brygga Vers Refräng Brygga 2 Solo Brygga 2 Vers Refräng Outro 

Solo 
gitarrer                         
Sång                         
Trummor                         
Komp 
gitarrer                         
Bas                         
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11. Låttext 

Texten är provocerande och slänger en känga på radiomusiken under tidpunkten för 

utgivningen. Bandet påstår att banden som spelas i radio bara sjunger om den stora 

kärleken och att de tycker att det låter skit. De vill med det här verket förmedla att det de 

banden som spelas på radion sjunger bara är falskt och inte verklighet. 

De kritiserar att banden bara står och ler ”i glitter och fjant”. 

Hela verket är skrivet på rim. Refrängen till exempel går så här: 

”Det är bara en massa Svenne pops beat 

  Å fan vad det låter skit 

  Det är bara en massa Svenne pops skit 

  Å man spyr åt varje bit” 

Det är ett öppet brev till de band som spelas på radion och de som köper de skivorna. 
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Kapitel 5 - Resultat 
5.1 Jämförelse av analyserna 

Om vi ser till instrumenteringen på dessa låtar så är det samma instrumentering: elgitarr, 

elbas, trummor och sång. Alla gitarrer är distade på samtliga verk och låter aggressiva. 

Basen låter på tre av verken instängd och dov, men den ligger bra nivåmässigt i samtliga 

verk. 

Inget av banden har en skönsjungande sångare. Antingen sjunger de otydligt eller så 

skriksjunger de sig genom texten. De har arroganta eller aggressiva sångstilar som låter 

upproriska och anklagande. 

Mixningen är inte i topp på något verk utan är på de flesta verken undermålig och det 

bidrar till att det låter dåligt mixat eller som en råmix. Verken låter skräniga och skramliga. 

Trumljuden på samtliga verk låter relativt omixade och är allmänt dåligt producerade. 

De tre första verken har musiker som har spelat ett tag innan utgivningen av deras första 

singel och det hörs att de är mer samspelta än musikerna på verket ”Svenne pop”. De 

första tre är mer tajta och spelar mer ”professionellt”. En intressant sak är att P.F. 

Commando ett halvår efter utgivningen av singeln ”Svenne pop” spelade in låten på nytt 

för LP-skivan och den versionen är både tajtare och betydligt snabbare. Den har ett tempo 

på 187bpm jämfört med 150bpm som singeln gick i. 

5.2 Slutsats och diskussion 

Frågeställningarna i denna undersökning var: 

1. Vilka egenskaper i musiken och texten kännetecknade punken? 

2. Vilka musikaliska likheter och skillnader hade den tidiga brittiska punken och den 

tidiga Svenska punken? 

Det som kännetecknade det musikaliska i verken är främst instrumenteringen som är: 

elgitarr, elbas, trummor och sång. Musiken var rak och enkel. Mixningen av verken lät råa 

och inte riktigt färdiga. Musiken genomsyras av en attityd som propagerar ett oliktänkande 

och ett ”gör det själv” – tänkande. Texterna kännetecknades av att de var samhällskritiska 

och fyllda med förakt mot etablissemanget, överklassen och regeringen. 

För att svara på fråga två så finns det fler likheter mellan de tidiga brittiska och de tidiga 

svenska verken än skillnader. Instrumenteringen som nämndes ovan är ju en likhet som 

alla verken har. Även om antalet gitarrer och antalet gitarrpålägg är lite annorlunda. 
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Bland instrumenten var gitarrerna var distade, basen lät dov och sången var mer skriksång 

än skönsång. 

Trummorna på samtliga verk var inspelade och mixade för att låta oproducerade och 

omixade. Även om det kanske inte var något medvetet utan det bara blev så på grund av 

den budget och den ”gör det själv” attityd som fanns i genren. 

En skillnad mellan de brittiska verken som analyserats och de svenska verken som 

analyserats är att de brittiska verken är lite mer professionellt mixade, även om de inte låter 

optimalt mixade. De svenska verken är mer oprofessionellt mixade och har inte samma 

klass på mixningen som de brittiska. 

Men detta kan bero på att de brittiska banden hade skivbolag i ryggen som betalade 

producenter för att göra det arbetet, medans de svenska artisterna fick finansiera sina egna 

inspelningar och även producera dem. 

Så svaret på frågorna stämmer ganska bra överens med den allmänna bilden av vad punken 

var. Musiken sades vara rak, enkel och snabb med instrumenteringen: elgitarr, elbas, 

trummor och sång. Det som inte stämmer med den allmänna bilden av punken att verken 

var snabba. De behövde inte vara snabba, utan de gav bara skenet av att var snabba eller 

var tillräckligt dåligt mixade, (eller med vilje mixade så för att upprätthålla en bild av 

punken) för att lura lyssnaren att tycka att de var snabba. Dessa fyra verk hade tempo 

mellan 132-204bpm, så det är viss skillnad i tempo mellan verken. 

För övrigt känner jag att metoderna som jag har tillämpat i undersökningen har gett ett 

resultat som påvisar att det finns stora likheter mellan den tidiga brittiska punken och den 

tidiga svenska punken. Och även en inblick i vad i det musikaliska som kännetecknade den 

tidiga punken. 

5.3 Egna reflektioner 

Tankarna jag får efter denna undersökning är många. Det är intressant att så här efteråt se 

hur många likheter som fanns i verk från England och Sverige under den här tidpunkten. 

Det som saknas i undersökningen är kunskap om vad för slags utrustning som användes 

vid de olika inspelningarna. Den enda inspelning som jag hittade anteckningar om och som 

fanns rejält dokumenterad är Sex Pistols inspelning av ”Anarchy in the UK”. Detta kan 

bero på att det bandet är det band som betytt mest för punken och som blev symbolen för 

genren. Just detta hade varit viktigt för att kunna få till ett resultat av undersökningen som 

skulle ge det mer legitimitet. 
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Jag hade även tänkt inkludera intervjuer i undersökningen. Intervjuer med personer som 

var med vid denna tidpunkt i den svenska musikhistorien och som hade anknytning till 

punkgenren, men på grund av flera omständigheter så uteblev dessa. 

Svaret jag fick från ett par personer, (som har anknytning till Gävle och punken där) var att 

de inte mindes så mycket och inte hade svar att ge. 

Detta var synd för jag tror att det hade varit intressant att få kunskap och insikt av personer 

som var med när det begav sig. Detta hade även det varit av stor vikt för att göra denna 

undersökning mer intressant. 

5.4 Förslag om vidare forskning 

För vidare forskning föreslår jag att man ser till den nordiska punken och gör en research 

på hur punkens musikaliska uppbyggnad i de nordiska länderna, (Norge, Danmark, Sverige 

och Finland) för att se om det finns en röd tråd som kan ses i punkmusiken även i dessa 

länder. 

Och göra en jämförelsestudie för att se vilka likheter och skillnader det fanns i verken i 

dessa länder vid den tiden. 
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Bilaga 1 - Gibson elva aspekter för analys av ett verk 
 
 

 
 
Detta är en modell på Gibsons elva aspekter och den visar vilka aspekter som tillhör vilket 

element. Som man ser så avser den här modellen en analys av ett inspelat musikstycke, 

men Gibson anser även att modellen kan stå till grund i förproduktionsarbetet. 
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Bilaga 2 – Texter + singelomslag 

 
Sex Pistols: ”Anarchy in the UK” 

 
 
Right! now! ha ha ha ha ha 
I am an antichrist 
I am an anarchist 
Dont know what I want but I know how to get it 
I wanna destroy the passer by cos i 
 
I wanna be anarchy 
No dogs body 
 
Anarchy for the u.k 
its coming sometime and maybe 
I give a wrong time stop a trafic line 
Your future dream is a shopping scheme cos i 
 
I wanna be anarchy 
In the city 
 
How many ways to get what you want 
I use the best I use the rest 
I use the enemy I use anarchy cos i 
 
I wanna be anarchy 
The only way to be 
 
Is this the m.p.l.a 
Or is this the u.d.a 
Or is this the i.r.a 
I thought it was the u.k or just 
Another country 
Another council tenancy 
 
I wanna be an anarchist 
Oh what a name 
Get pissed destroy 
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The Clash: ”White riot” 

 
 
White riot - I wanna riot 
White riot - a riot of my own 
White riot - I wanna riot 
White riot - a riot of my own 
 
Black man gotta lot of problems 
But they don’t mind throwing a brick 
White people go to school 
Where they teach you how to be thick 
 
And everybody’s doing 
Just what they’re told to 
And nobody wants 
To go to jail! 
 
White riot - I wanna riot 
White riot - a riot of my own 
White riot - I wanna riot 
White riot - a riot of my own 
 
All the powers in the hands 
Of people rich enough to buy it 
While we walk the street 
Too chicken to even try it 
 
Everybody’s doing 
Just what they’re told to 
Nobody wants 
To go to jail! 
 
White riot - I wanna riot 
White riot - a riot of my own 
White riot - I wanna riot 
White riot - a riot of my own 
 
White riot - I wanna riot 
White riot - a riot of my own 
White riot - I wanna riot 
White riot - a riot of my own 
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Ebba Grön: ”Ung & sänkt” 

 
 
Jag e ung å sänkt 
Jag e ung å sänkt 
Jag e ung å sänkt 
 
Jobbar som faan 
får ingenting för det 
vilken jävla framtid 
allting ökar i vinst 
i svinens lönekuvert 
 
Försöker stå ut 
hålla mig stark 
men det går inte 
nej det är så jävla svårt 
å jag ser ingen ljus tid 
 
Jag e ung å sänkt 
Jag e ung å sänkt 
Jag e ung å sänkt 
 
Har aldrig nåra pengar 
det går mig på nerverna 
det är inte så jävla konstigt 
att man drogar ner sig 
me droger- me drååååger- me drååååger 
 
Köpa droger för pengarna 
är en bra investering 
för i droger behöver man ej 
betala någon skatt 
det är bra för mej 
 
Jag e ung å sänkt 
Jag e ung å sänkt 
Jag e ung å sänkt 
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P.F. Commando: ”Svenne pop” 

 
 
Knäpper på radion va fan får jag höra 
Men Svenne pops bögarna har idel öra 
Grabbar i sidenskjortor kastar ackord hit och dit 
Men jag tycker fan att det bara låter skit 
 
Det är bara en massa Svenne pops beat 
Å fan vad det låter skit 
Det är bara en massa Svenne pops skit 
Å man spyr åt varje bit 
 
Bandet dillar om att den stora kärleken få 
Tänk att det finns folk som går på 
Att dom sedan får sälja skiten 
Fan finns det ingen som lyssnar på kritiken 
 
Det är bara en massa Svenne pops beat 
Å fan vad det låter skit 
Det är bara en massa Svenne pops skit 
Å man spyr åt varje bit 
 
Där står dom å spelar å ler en i sänder 
Hur fan kan folk sedan klappa händer 
Men allt går tydligen med glitter och fjant 
Va fan i helvete det är ju så djävla genant 
 
Det är bara en massa Svenne pops beat 
Å fan vad det låter skit 
Det är bara en massa Svenne pops skit 
Å man spyr åt varje bit 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


